
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 21 januari 2016 Te Leuven 
Afstand : 5,7 km Samenkomst : Martelarenplein 
Aantal deelnemers : 35 Het weer : zonnig en 3 gr. 

 
Gewoontegetrouw is onze eerste donderdagwandeling van het jaar een stadswandeling.  Als thema hadden wij 
dit keer het snel van uitzicht veranderende Leuven gekozen. Met zo'n 35 wandelaars waren wij op de afspraak op 
het Martelarenplein.   
 
Onder een deugddoend winterzonnetje vertrokken wij langs de Diestse-, de Van den Tymple- en de Strijderstraat 
in de richting van de Twee Waters.  Langs de nieuwe Schipvaartstraat slenterend, stond ons groepje reeds oog in 
oog met de in opbouw zijnde gebouwen op de gronden van de oude mouterij van Stella Artois.  De mooie silo's, 
die gelukkig bewaard worden, accentueerden mooi het geheel.  Het aan de overkant van de vaart gelegen 
Engelsplein heeft eveneens een geslaagde metamorfose  ondergaan.  Aan de buitengevel van het Albert Heijn 
gebouw namen wij de liften tot op de vierde verdieping.   

Langs een betonnen verbindingsbrugje stapten wij naar de Wolvengang, naast de Abdij Keizersberg gelegen. Van 
daarboven hadden wij een goed zicht op de reeds in gebruik zijnde en nog te realiseren nieuwe gebouwen.  
Afdalend, staken wij de Burchtstraat over naar de Glasblazerijstraat.  Even verder konden onze wandelaars zich 
een goed beeld vormen van wat zich hier nog aan het verwezenlijken is, o.a. op de gronden van de verdwenen 
brouwerij De Eendracht.   
 
Wat filosoferend over de verdwenen “klimopmuur”, waar zo veel over te doen is geweest, wandelden wij op ons 
gemak door het Klein Begijnhof en mijmerden wat over de verdwenen schoenateliers, waar de buurt eens zo rijk 
aan was.  Van de resten van één van die fabriekjes is een monumentje opgetrokken op het verborgen pleintje 
even voorbij de ingang  van het Begijnhof.   
 



 

Onze weg vervolgend langs het Mercatorpad kwamen wij aan het Handbooghof.  De aldaar onlangs in klei 
opgetrokken en een kort leven beschoren toren moet (volgens mijn persoonlijke mening) de verwaarlozing van de 
eeuwenoude stadsmuur vergoelijken.  Bij het doorkruisen van de Sint-Pieters campus konden we nog wat 
restanten van die oude ringmuren bewonderen.   
 
Op het Joris Helleputteplein werd de obligate groepsfoto gemaakt.  Verder stapten wij nog over de Oude Markt in 
de richting van het onbekende Alfons Smetspleintje, het Ladeuzeplein, de Bogaarden- en de Koning Leopold I-
straat om via de Bontgenotenlaan terug aan ons vertrekpunt te komen.  In het café “Piazza” kaartten wij nog wat 
na over de veranderingen die onze geliefde stad op korte tijd onderging.   
 
Tot de volgende wandeling. 
Lucien 

 

De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, 
evenals de verslagen, terug te vinden op onze website www.okraleuvencentrum.be    

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


